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NIEUWSBRIEF
SAMENWERKINGSVERBAND
BERGHAREN-HERNEN-LEUR

Bergharen, Hernen en Leur zetten zich samen in voor de toekomstige leefbaarheid!
In deze nieuwsbrief maken we de balans op na de coronaperiode.

Samenwerkingsverband gemeenschappelijke
voorzieningen Bergharen-Hernen-Leur
De twee leefbaarheidsgroepen, beide dorpshuizen, Schaarweide en de gemeente
werken structureel samen aan de toekomst van onze dorpen. Dit samenwerkingsverband
is ontstaan vanuit het project ‘gemeenschappelijke voorzieningen Bergharen-HernenLeur’. Het doel is om de leefbaarheid te versterken door onze krachten te bundelen.
Contact via info@bergharenhernenleur.nl

Dorpsondersteuners gaan voor duofiets

Leefbaarheidsgroepen
Bergharen en Hernen-Leur
Woningbouw
Samen met enkele inwoners bracht
de leefbaarheidsgroep Bergharen het
woningbouwproject de Steenuil tot
stand. Er komen 19 woningen, waarvan 10
starterswoningen. Het college van B&W is
akkoord met het plan. De initiatiefnemers
gaan nu zelfstandig verder.
In Hernen-Leur is bouwfase twee van Het
Hoge Rot nagenoeg voltooid. Uit recente
navraag blijkt er meer belangstelling te
zijn voor passende woningen.
In september 2021 komt er een
bijeenkomst in de Mijlpaal voor
geïnteresseerden om mogelijke
bouwlocaties te bespreken. Hierna volgt
een enquête onder alle inwoners. Met
het resultaat van deze enquête maken we
de woningbouwwensen bij de gemeente
Wijchen kenbaar, inclusief de voorkeur voor
bepaalde locaties.

Dorpsondersteuners Els en Niny op de duofiets en Wethouder Titus Burgers.

foto: Henk Hulshof

Corona zorgde voor bijzondere omstandigheden; de dorpshuizen waren gesloten en
bijeenkomsten afgelast. “Maar we verstevigden de contacten met zorginstellingen,
maatschappelijke organisaties en de brede school”. Ook is er nu een pool
van 12 vrijwilligers.
Via Jos Arntz en de dorpsondersteuners kun je binnenkort een duofiets reserveren.
Informatie volgt.

Pilot MijnWijkPlan
Begin 2021 startte de pilot MijnWijkPlan in
samenwerking met de gemeente. Via deze
site kun je als inwoner plannen indienen
voor de openbare ruimte. Alle inwoners
kunnen daarop reageren en de gemeente
maakt elke actie via deze site openbaar.
Er zijn veel ideeën ingediend en enkele
daarvan zijn inmiddels succesvol afgerond.
Enkele nog lopende projecten zijn:
inrichten geluidswal Hoge Rot in Hernen,
bushokjes, straatverlichting en trottoirs.
De pilot, nu alleen voor onze drie dorpen,
loopt tot februari 2022.
Hoe meer inwoners een account
aanmaken, hoe meer we betrokken zijn
bij alles wat de gemeente in onze dorpen
doet. Ruim 150 bewoners hebben al een
account aangemaakt. Doe je ook mee?
Kijk op www.wijchen.nl/mijnwijkplan

De Zandloper
maakt extra ruimte

De Mijlpaal samen verbouwd
“Wat zijn wij trots
op onze kanjers!”

De Zandloper krijgt na de zomer boven
een extra ruimte die multifunctioneel
inzetbaar is. Beheerder Jos legt samen
met enkele enthousiaste vrijwilligers de
laatste hand aan de afwerking. Grote
groepen kunnen hier straks bijvoorbeeld
vergaderen en workshoppen.

Nieuw logo voor
Zandloper en Uitloper
Twanny en Merel van Summeren
ontwikkelden een nieuw logo. Hiermee
komt de verbinding tussen de Zandloper
en de Uitloper tot uitdrukking.

SAVE THE DATE

OPENINGSFEEST!
2 OKTOBER

Fitnessplein en beachvolleybalveld op Sportpark Schaarweide

Bezemkast op de Uitloper
Op initiatief van de zwerfafvalbrigade
is er op De Uitloper een bezemkast
geplaatst. Samen met de Zandloper
en de gemeente Wijchen. In deze kast
liggen handschoenen, grijpertjes en
ander werkmateriaal om zwerfafval op
te ruimen. Beestenbende start met een
nieuwe groep leerlingen opruimacties in
de bebouwde kom. Daarnaast zijn er al
19 vrijwilligers buiten de bebouwde kom
aan de slag. Gebruikers van de Uitloper
kunnen ook gebruik maken van de kast.
De sleutel is verkrijgbaar bij de Zandloper.

Sportactiviteiten op Schaarweide
stimuleren de sociale verbondenheid
binnen onze dorpen. Het onlangs
geopende Beachvolleybalveld en
Fitnessplein op Schaarweide zijn mooie
voorbeelden, voortgekomen uit het
samenwerkingsverband. Gemeente
Wijchen en de Provincie Gelderland
verleenden subsidie. “Na de vakantie
hervatten we het contact met potentiële
gebruikers zoals de fysiopraktijken, KBO,
fietsclub en dorpsondersteuners”.

Beachvolleybalveld. Op eigen niveau
kun je hier gebruik van maken. Op eigen
risico uiteraard. Zo is Schaarweide een
ontmoetingsplek voor jong en oud!

Ondertussen mag iedereen in de vakantie
gebruik maken van het Fitnessplein en

Website en Facebook
Op de website en facebookpagina van
Bergharen-Hernen-Leur vindt je de agenda
met alle activiteiten, nieuws en informatie
van de drie dorpen.
Kijk op bergharenhernenleur.nl of volg ons
op facebook: @bergharenhernenleur.
Nieuws graag melden via:
info@bergharenhernenleur.nl.

Meedoen?
Wil je (tijdelijk) meedoen met de
leefbaarheidsgroepen op een bepaald
thema zoals duurzaamheid, voorzieningen
of communicatie?
Bel of mail:
Toon Janssen: 06 10 92 66 46
toonjanssen1953@hotmail.com
Ad van Tilborg: 06 51 61 74 49
advantilborg@gmail.com

